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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  29.06.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 01. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

01. sjednica VMO Orehovica održana je 29.06.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dajna Jogan, predsjednica VMO 
- Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice VMO 
- Biserka Slosar, članica VMO 
- Slavica Peloza, članica VMO 
- Božena Devčić-Cerovina, članica VMO 

 
               
 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Usvajanje Pravila MO Orehovica 

• Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća MO Orehovica 

• Odluka o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje 
financijske dokumentacije 

• Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 

1. Svi članovi Vijeća MO Orehovica na konstituirajućoj sjednici dobili su Pravila MO 
Orehovica, kako bi se upoznali s istima te eventualno podnijeli primjedbe ili prijedloge. 
Predsjednica Vijeća je u kratkim crtama naglasila najvažnije članke Pravila te je nakon toga 
iste stavila na usvajanje. 

 
Zaključak: Vijeće je usvojilo Pravila MO Orehovica  za koja su glasovali svi članovi Vijeća. 
Pravila stupaju na snagu danom donošenja 29.06.2010.. Na dan stupanja na snagu ovih 
Pravila, prestaju važiti Pravila od 17. veljače 2003. godine. 
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AD 2 
 
Poslovnik o radu Vijeća MO Orehovica takoñer je uručen svim članovima Vijeća da ga razmotre te 
eventualno podnesu primjedbe ili prijedloge. Obzirom da nije bilo nikakvih prijedloga ni primjedbi 
predsjednica Vijeća Dajna Jogan dala je na usvajanje navedena Pravila. 
 
Zaključak:  Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik o radu Vijeća MO Orehovica. Na dan 
stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik od 22. studenog 2006. godine. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja 29 lipnja 2010. godine. 
 
 
AD 3 
Obzirom da se je promijenilo sastav Vijeća potrebno je promijeniti i potpisnike odnosno ovlaštene 
osobe za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije. 
Predsjednica Vijeća je predložila za potpisnicu svoju zamjenicu gospoñu Marijanu Bistrović, a ona 
je automatski potpisnica samim time što je predsjednica Vijeća. Za usvajanje njezinog prijedloga 
stavila je na glasovanje. 
 
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o ovlaštenim osobama za raspolaganje 
sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije a to su:  

1. Dajna Jogan, predsjednica Vijeća MO Orehovica 
2. Marijana Bistrović, zamjenica predsjednice Vijeća MO Orehovica. 

 
 
AD 5 
1.) Predsjednica se osvrnula na rasvijetu igrališta za male sportove, rekavši kako rasvjeta gori do 
kasnih noćnih sati i da bi trebalo se ponovo obratiti komunalnom društvu Energo da ponovo 
reguliraju rasvjetu. 
2.) Gospoña Božena Devčić Cerovina iznijela je pritužbu na obitelj Bundalo iz čijeg objekta se 
izlijevaju fekalije i to iz rupe koju su sami iskopalii i sproveli u nju cijevi za kanalizaciju. Fekalije se 
izlijevaju iz rupe i šire se uokolo  te su zahvatile dvorište obitelji Cerovina. Time je ugroženo 
zdravlje ove obitelji i prijeti opasnost od zaraznih bolesti. 
 
Zaključak: Vijeće je zaključilo da se podnesu zahtjevi i prijave i to: 

1.) K.D. Energo  podnijeti zahtjev da prilagode rasvjetu igrališta sa paljenjem javne 
rasvjete i gašenje iste nakon dva sata. 

2.) Županiji Primorsko-goranskoj- Sanitarnoj inspekciji podnijeti prijavu da hitno i 
shodno Zakonu o sanitarnoj zaštiti izvrše uvid kod obitelji Bundalo gdje se nalazi 
sporna fekalna rupa radi donošenja konkretnih mjera, kako bi se spriječilo 
eventualno širenje zaraznih bolesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  18,40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Dajna Jogan 
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